
 Pabianice, dnia 17.05.2022 r. 

Sygn. Postępowania: DPP.271.2.2022       

  

 

Do wszystkich  

zainteresowanych Wykonawców 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego pn: „Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4” (opublikowanego w DUUE pod  nr 2022/S 084-

223817z dnia 29/04/2022). 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający w związku z  postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego pn.:” Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4 ” udziela następujących wyjaśnień oraz działając na 

podstawie art. 137 ust. 1 ww  ustawy dokonuje w tym zakresie modyfikacji swz: 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie przewidywanych kar umownych za zwłokę w 

dostawie pojazdu do powszechnie stosowanego poziomu, tj. 0,1% wartości brutto przedmiotu 

umowy?  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia wysokość kar umownych za zwłokę w dostawie pojazdu na 0,2% wartości 

brutto przedmiotu umowy. 

W związku z powyższym § 6 ust.1 pkt 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
Za niewykonanie lub wykonanie z nienależytą starannością przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:  

1) zwłoki w wykonaniu dostawy - w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto za każdy 
dzień zwłoki. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by koszty przeglądów gwarancyjnych ponoszone były przez 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę, by koszty przeglądów gwarancyjnych ponoszone były przez 

Zamawiającego. 

W związku z powyższym § 1 ust.10  projektu umowy otrzymuje brzmienie: 



W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dokonywania przeglądów serwisowych 
Samochodu na koszt Zamawiającego. 

§ 5 ust.2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w 
tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, koszt szkolenia przedstawicieli 
Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu dostawy, koszt przeglądów 
okresowych przedmiotu umowy obejmujące koszty dojazdu serwisu, koszty robocizny w 
okresie objętym gwarancją, w przypadku takiej konieczności - koszt transportu przedmiotu 
umowy do Wykonawcy, koszt udzielenia gwarancji i rękojmi, należne podatki w tym podatek 
VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z 
realizacją umowy. 

 

Wójt Gminy Pabianice 

Marcin Wieczorek 
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